RELATO DE PRÁTICA

Blogs: territórios virtuais de aprendizagem, comunicação e sociabilidade.
Programa Jovens Urbanos

No Programa Jovens Urbanos, a formação dos jovens é
realizada pelos educadores e coordenadores que atuam
nas ONGs locais.
Para sustentar as atividades e produtos indicados no
Programa, cabe aos educadores e coordenadores definirem as experiências de aprendizagens a partir de planejamentos das explorações e experimentações e outras necessidades que surgirem em cada grupo juvenil.
Parceiros e assessores tecnológicos também são responsáveis pelas atividades de exploração dos jovens em
diferentes espaços urbanos, que vão das experimentações com foco no desenvolvimento e o uso de tecnologias na cidade à criação de “produtos” relativos às experiências vividas e fomento de idéias pertinentes à elaboração de projetos de intervenção social.
O processo de formação se desenvolve num período
de 16 meses. Ao longo dos dez primeiros meses, os jovens elaboram projetos de intervenção que são acompanhados e implementados durante os meses seguintes.
Nesse período acontece o acompanhamento da implementação dos projetos.
Durante os meses de acompanhamento a equipe do
Cenpec desenvolveu uma ação de incentivo à construção de blogs.
Montados e alimentados pelos jovens, os blogs foram
construídos com os objetivos de acompanhar a execução
dos projetos, fomentar a utilização de espaços virtuais
de comunicação e estabelecer um maior campo de articulação entre os projetos e os jovens.
Representantes de cada um dos projetos participaram de encontros de capacitação para a construção dos
blogs. Esses encontros foram coordenados pela equipe
técnica do CENPEC.
Para acessar os mais de 20 blogs dos projetos dos jovens da Segunda Edição São Paulo, entrem no blog central do PJU: http://www.programajovensurbanos.blogspot.com/
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“A realização de um sonho
Olá galera finalmente o nosso Jornal já foi impresso, foram
impresso 1000 exemplares e já esta sendo distribuído
na Escola da Família, na praça do Jardim Jangadeiro, na
Comunidade Evangélica Espaço Hosana, e na Associação
Beneficente Provisão e em alguns lugares do bairro do Capão
Redondo. Até o final do mês de maio serão distribuídos os
1000 exemplares. E nós nos juntamos com os jovens dos
outros projetos e tivemos a iniciativa de montar um grupão
que se chama Conexão Periférica. O nosso objetivo é desenvolver uma idéia que una todas as nossas ações em um
único projeto. Agradecemos a todos que colaboraram para
a realização do Jornal Capão Reage!!!!!!”.
Registro do Projeto Jovem Reage postado no
blog www.jovemreage.blogspot.com

O projeto Jovem Reage foi implementado pelos
jovens da Organização Beneficente Provisão, que
fica no Capão Redondo, Zona Sul de São Paulo. Os
jovens pretendiam, conforme expresso por eles,
“mostrar que o nosso bairro tem mais que só violência,
informando a comunidade sobre os recursos existentes no
bairro referentes aos campos da cultura, educação, lazer e
trabalho”.
Justificativa elaborada pelos jovens do Projeto Jovem Reage

Na Terceira Edição, em São Paulo, os blogs foram implementados durante o período de formação, por iniciativa dos assessores tecnológicos (caso da experimentação Vivências Urbanas de Tradições Paulistas e LambeLambe), ou dos próprios jovens (caso dos jovens da ONG
Plugados na Educação).
A experimentação Mídia Urbana já previa a construção
de um blog pelos jovens como produto da oficina.
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A experimentação Vivências Urbanas de Tradições
Paulistas criou o blog Batuques Paulistas (http://www.
batuquespaulistas.blogspot.com), que serviu como ferramenta de registro durante a oficina – uma espécie de
diário de bordo das ações realizadas com relatos e comentários dos jovens, do assessor, dos educadores, da
Equipe Técnica PJU, incluindo fotos e imagens.
Bom, esse dia foi “da hora”...
Apesar de termos ficado com um pouco de vergonha no início,
logo ela passou e então dancei e cantei como criança que
brinca livremente sem medo de nada...
Já posso sentir que “o fim está próximo”...
Nem ligo, continuarei cantando e dançando mesmo que seja
sozinho...
Comentário do jovem urbano Henrique, no blog Batuques Paulistas.

Os jovens da ONG Plugados na Educação também criaram seu blog onde contam relatos livres da experiência
do PJU <www.pju-plugados.blogspot.com>.
Já os jovens participantes da oficina Mídia Urbana
criaram o blog Liberdade e Atitude <http://www.liberdadeeatitude.blogspot.com>. Nele foram publicados vídeos, fotos e textos produzidos por eles.
Eles também elaboraram pequenos documentários
sobre temas variados (cidadania, cultura, meio ambiente, educação, saúde etc.), além de narrativas que ajudaram a explicar esses temas. Entre outras ações também
fizeram parte das atividades ao longo da experimentação, manuseio de câmera míni DV, edição de vídeos, leitura e redação de roteiros.

Vale a pena visitar esses diários virtuais. Eles trazem a
voz dos jovens – o que pensam, desejam e sonham –,além
das muitas e bonitas realizações deles no percurso do Programa Jovens Urbanos.
Arte para recriar a cidade
Na experimentação Lambe-lambe, os jovens criaram
cartazes utilizando diferentes técnicas de produção de
imagens (estêncil ou molde vazado, xerox, colagem, xilogravura, tipografia e desenho). Depois, colaram esses
cartazes em locais públicos, construindo murais coletivos na cidade. Todos os murais foram fotografados.
Por meio dessa oficina, os jovens conheceram e
conversaram sobre arte, comunicação, internet e vida
na cidade, que alimentaram as propostas de cartazes
e do blog que produziram durante o processo.
Na experimentação Vivências Urbanas de Tradições Paulistas, os jovens tiveram a oportunidade de
conhecer e experimentar um pouco das cantorias
e danças de influência africana, tradicionais do
Estado de São Paulo (como o samba de bumbo, o
jongo e o batuque de umbigada).
Além disso, assistiram a vídeos, tocaram e
construíram tambores, dançaram, cantaram e inventaram versos.
A oficina Lambe-Lambe criou seu blog
www.lambelambenolajeado.blogspot.com
Registro escrito e fotográfico de todo o processo de intervenção artística realizada na região do Lajeado, Zona Leste de
São Paulo.

“No segundo encontro fomos filmar a escola, fazendo entrevistas
com pessoas sobre os acontecimentos durante o desenvolvimento
do dia-a-dia. Além disso, fizemos uma reportagem sobre o meio
ambiente, como por ex.: praças, parques e jardins. Entrevistamos
o jardineiro da praça da escola, ele nos contou sobre o trabalho
que faz.Ele falou dos alunos que não preservam, maltratando as
plantas do jardim da praça, além disso, eles não respeitam o trabalho. Por outro lado, ele falou que a praça é um lugar para meditar.
Filmamos a Andressa apresentando a praça que a escola possui com
atitude e coragem. O vídeo realizado nas dependências da escola,
falando sobre meio ambiente com o surgimento da praça, fala sobre
limpar, plantar, preservar e cultivar”.
Registro da experimentação Mídia Urbana, postado no blog
Liberdade e Atitude.
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Fonte: www.lambelambenolajeado.blogspot.com
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